Arnhem, 28 mei 2014
PROVINCIE REGELT INPASSINGSPLAN BEEMTE VAASSE
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de inpassing van twee
agrarische pluimveebedrijven in Beemte Vaassen te regelen. Dit gebeurt op
verzoek van de gemeenten Apeldoorn en Epe. Ondernemers zijn sinds 2006 in de
weer om tot verplaatsing in Beemte Vaasse te komen. Als de Staten positief
besluiten, kan het plan rond de zomer van 2015 worden vastgesteld. “Met dit
inpassingsplan komen we de afspraken na om deze bedrijven een nieuwe
toekomst te bieden” aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.
Het gebied Beemte Vaasse is in 2005 aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied,
een gebied waar intensieve veehouderij zich verder kan ontwikkelen. Zes bedrijven
maakte concrete plannen met de gedachte zich in 2009 te kunnen vestigen. De
gemeenteraden van Epe en Apeldoorn stelden in 2012 de noodzakelijke
bestemmingsplannen vast. Deze werden in augustus 2013 door de Raad van State
vernietigd. Daarmee waren ondernemers, gemeenten en omwonenden weer terug bij het
begin.
Provinciale rol
Om de ondernemers tegemoet te komen hebben de gemeenten aan de provincie
gevraagd de bestemmingen te regelen. De provincie kan via de Wet Ruimtelijke
Ordening in één keer de bestemmingen voor de bedrijven regelen en coördineert dat alle
vergunningen in dezelfde procedure worden behandeld. Dat maakt de plannen
overzichtelijker, terwijl inspraak en beroep mogelijk blijft. In de uitwerking hanteert de
provincie dezelfde uitgangspunten die de gemeente in het gebiedsplan (de basis van het
bestemmingsplan) heeft gemaakt. De kosten worden gedragen door provincie en
ondernemers.
Twee bedrijven
Uiteindelijk maken twee bedrijven gebruik van de inpassingsmogelijkheid van de
provincie. De andere bedrijven zijn om verschillende redenen afgehaakt. Het is niet
uitgesloten dat zij zich op een later moment alsnog willen vestigen in Beemte
Vaassen. De provincie heeft als nieuw beleid dat er geen nieuwe
landbouwontwikkelingsgebieden meer komen. Dat beperkt de mogelijkheden voor
vestigingen van nieuwe bedrijven, maar sluit de vestiging van bedrijven die zich
voorheen hebben gemeld niet uit. Het is aan de gemeenten om daarover te beslissen.
Besluitvorming en toelichting
Provinciale Staten praten 18 juni in commissieverband over het Inpassingsplan Beemte
Vaasse en besluiten in hun vergadering van 9 juli of de provincie tot het maken van het
inpassingsplan overgaat. Voor het gebied is er op 24 juni een informatieavond.

Op 4 juni geeft gedeputeerde Van Dijk een toelichting in de raadscommissie van Epe
over de aanpak van het Inpassingsplan Beemte Vaasse. Op 5 juni gebeurt dat tijdens de
raadscommissie in de gemeente Apeldoorn.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens
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Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 87 17.
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